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UVOD
Kraj Stara Cerkev in OŠ Stara Cerkev se nahajata v občini Kočevje. OŠ Stara Cerkev je primestna
šola in najmanjša šola v kočevski občini. Šola stoji na dokaj varnem, mirnem in neprometnem
mestu.
Za kolesarje je slabo poskrbljeno, saj za njih ni urejenih prometnih površin.
Otroci naše šole so v promet vključeni na različne načine. Nekateri pridejo v šolo kot pešci, kot
sopotniki v osebnih vozili, kot potniki v avtobusu, nekateri občasno celo s kolesom. Ker imajo
otroci manj izkušenj pa tudi zaradi psihofizičnih lastnosti, so v prometu še posebej ogroženi. Zakon
o varnosti cestnega prometa pa navaja in poudarja, da morajo biti otroci kot udeleženci v cestnem
prometu deležni posebne pozornosti in pomoči drugih udeležencev.
Namen načrta je, da se uskladiti vzgojne in učne aktivnosti učencev, njihovih staršev, učiteljev in
okolja pri vključevanju otrok v vsakdanji promet oziroma pri prihodu v šolo in odhodu domov.
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SKRB ZA VARNOST UČENCEV V PROMETU
Za prvošolce je po zakonu predpisano obvezno spremstvo na poti v šolo in iz nje. Učiteljice jih
skupaj s policistom peljejo na ogled varnih poti v okolici šole. Policist jih opozori na obvezno
uporabo rumenih rutic in njihov pomen. Opozorjeni so na kaj morajo biti pozorni v cestnem
prometu in jim pokaže, kako se varno prečka vozišče na prehodu za pešce in izven njega, pravilno
obnašanje na hodnikih za pešce in kjer tega ni, pravilno prečkanje vozišča, kjer promet urejajo
svetlobni prometni znaki, pomen določenih prometne signalizacije itd.. Opravljen je ogled
policijske postaje Kočevje in določene opreme policistov, pred tem se opravi varna hoja po mestu
Kočevju, kjer so učenci ponovno opozorjeni na pravilno obnašanje v cestnem prometu, oz. na
nevarnosti in morebitne posledice. Učenci tudi sami pod nadzorom prečkajo cesto na prehodu za
pešce. Učenci pa vsakodnevno uporabljajo rumene rutice.
V drugem razredu učence še vedno večinoma pripeljejo starši. V šolo prihajajo peš le učenci, ki
stanujejo blizu šole. Tudi v drugem razredu gredo skupaj s policistom na ogled varnih šolskih poti
in se pogovorijo o nevarnostih na njihovi poti v šolo in iz nje. Učenci pa vsakodnevno uporabljajo
rumene rutice.
V tretjem razredu se učiteljica o varnem prihodu v šolo z učenci večkrat pogovori, in sicer ob
začetku šolskega leta in ob različnih priložnostih, ko so z učenci v okolici šole. Ponovno gredo
skupaj s policistom na ogled varnih šolskih poti in se pogovorijo o nevarnostih na njihovi poti v
šolo in iz nje.
V četrtem razredu učenci pod vodstvom učiteljice narišejo svojo pot v šolo in iz nje. Označijo
prometno signalizacijo in se pogovorijo o nevarnostih in varni udeležbi v prometu. V okviru pouka
spoznavajo prometne znake in se pripravljajo na samostojno udeležbo v prometu s spoznavanjem
varne opreme pešca in varne in obvezne opreme kolesa in kolesarja.
V petem razredu učenci v okviru kolesarskega krožka spoznajo prometne predpise, vadijo pravilno
vožnjo na prometnem poligonu in opravljajo kolesarski izpit. Sodelujejo pri projektu POLICIST
LEON svetuje.
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Prometne vsebine so vključene v posameznih učnih načrtih tudi v višjih razredih, kjer učitelji
učence ponovno opozarjamo in osveščamo o pravilnem ravnanju v prometu. Vsako leto pa dva
šestošolca postanete »Policista za en dan«.
Kadar potekajo dnevi dejavnosti izven okolice šole ali v drugih krajih, vodstvo šole zagotovi
ustrezno število spremljevalcev, ki učence opozorijo na varno udeležbo v prometu.
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ŠOLSKI OKOLIŠ
Osnovno šolo Stara Cerkev sestavljata matična šola v Stari Cerkvi in podružnična šola Željne.
Šolski okoliš je določen z odlokom o šolskem okolišu in zajema naslednja naselja in ulice:
Breg, Dolnje Ložine, Gorenje, Gornje Ložine, Klinja vas, Koblarji, Konca vas, Nove Ložine,
Mahovnik, Mala Gora, Mlaka, Mrtvice, Polom, Seč, Slovenska vas, Stara Cerkev, Smuka, Stari
breg, Stari Log, Trnovec, Željne.

Načrt 1: Okoliš OŠ Stara Cerkev

Podružnični šola Željne obsega vas Željne za učence od 1. – 4. razreda.

POTI V ŠOLO
Učenci, ki obiskujejo našo šolo, prihajajo iz domačega in drugega okoliša. V šolo prihajajo na
različne načine. Nekateri učenci prihajajo peš, nekatere pripeljejo starši, veliko pa se jih v šolo
pripelje z organiziranim šolskim prevozom. Tako avtobus kot kombi učence pripelje do šolske
avtobusne postaje, ki je v neposredni bližini šole. Na tej avtobusni postaji učenci vstopajo oz.
izstopajo z avtobusa. Učenci 1. razreda prihajajo v šolo v spremstvu staršev.
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OD KOD PRIHAJAJO NAŠI UČENCI IN KAKO?

Naselje

Način prihoda

BREG

z avtobusom

DOLNJE LOŽINE

z avtobusom

GORENJE

z avtobusom

GORNJE LOŽINE

z avtobusom

KLINJA VAS

z avtobusom

KOBLARJI

z avtobusom

KOČEVJE

z avtobusom

KONCA VAS

peš

NOVE LOŽINE

z avtobusom

MAHOVNIK

z avtobusom

MLAKA

z avtobusom

POLOM

s kombijem

SLOVENSKA VAS

z avtobusom

STARA CERKEV

peš

SMUKA

s kombijem

STARI LOG

s kombijem

ŠALKA VAS

z avtobusom

ŽELJNE

z avtobusom/peš
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UČENCI VOZAČI
Za prevoz na centralno šolo imajo učenke in učenci organiziran šolski avtobus in kombi.
Učence pogosto opozarjamo na kulturno obnašanje na avtobusu in na avtobusni postaji. Na to jih
opozarjajo tudi vozniki Integrala Kočevje, saj je pomembno tudi sodelovanje z njimi. Pogovore o
prometni varnosti vključimo tudi v razredne ure na začetku šolskega leta. Na varnost v prometu
opozorimo tudi starše na uvodnih roditeljskih sestankih.
Vsi učenci, ki imajo stalno bivališče oddaljeno od šole več kot 4 km, imajo omogočen brezplačen
prevoz. V šolo se lahko brezplačno vozijo tudi učenci, ki stanujejo bližje in je njihova pot do šole
označena kot nevarna. Za učence, ki prihajajo v šolo z avtobusom, je organizirano jutranje in
popoldansko varstvo vozačev. Učenci v skupini pod nadzorstvom dežurnega učitelja počakajo na
pouk oz. odhod avtobusa. Šolski avtobus vozi po veljavnem voznem redu, ki je objavljen na spletni
strani šole.
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OPIS NEVARNIH TOČK

Načrt 2: Varne poti in nevarna mesta – Željne

1

-

Učenci vstopajo in izstopajo z avtobusa sredi križišča.

-

Ni pločnikov.

Načrt 3: Varne poti in nevarna mesta – Dolnje Ložine

2

-

Nevarno prečkanje magistralne ceste brez prehoda za pešce.
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Načrt 4: Varne poti in nevarna mesta – Gorenje

3

-

Nevarno prečkanje regionalne ceste brez prehoda za pešce.

4

Načrt 5: Varne poti in nevarna mesta – Šalka vas

4

-

Ni pločnikov v Šalki vasi.
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5

Načrt 6: Varne poti in nevarna mesta – Stari Log

5

-

Ni nobene označbe za šolske otroke.

-

Ni prehoda za pešce.

Načrt 7: Varne poti in nevarna mesta – Koblarji

7

-

Ni nobene označbe za šolske otroke.??????

-

Ni prehoda za pešce.???????
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UČENCI, KI V ŠOLO PRIHAJAJO PEŠ
Promet se je v zadnjih letih bistveno povečal, zato so v prometu najbolj izpostavljeni pešci,
predvsem mlajši. Učence je potrebno vsakodnevno opozarjati na varno hojo v šolo in domov. Že v
začetku šolskega leta se pri razrednih urah učenci pogovorijo z razrednikom o varnih poteh v šolo.
Še posebej poudarjamo kulturno obnašanje v prometu, poznavanje pravil v prometu predvsem v
situacijah, v katerih se lahko znajdejo učenci, na kateri izmed šolskih poti.

NAČRT VARNIH POTI : OŠ STARA CERKEV

Načrt 8: Varne poti in nevarna mesta – Stara Cerkev in okoliški kraji, kjer učenci nimajo organiziranega prevoza

_____VARNE POTI

____ ŠOLSKA POT BREZ PLOČNIKA

O

NEVARNA MESTA

OPIS NEVARNIH MEST
6

-

Nepregleden prehod za pešce iz smeri Gorenja pri pokopališču.
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NAČRT VARNIH POTI : OŠ STARA CERKEV – podružnica ŽELJNE

1

Načrt 9: Varne poti in nevarna mesta – Željne

OPIS NEVARNIH MEST

1

-

Ni pločnikov.

-

Cesta je zelo slabo pregledna.

-

Gost tovorni promet.
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ANKETA: VARNOST UČENCEV ob prihodu in odhodu iz šole
Na začetku šolskega leta smo med starše razdelili 263 anket. Želeli smo izvedeti, kako ocenjujejo
varnost šolskih poti. Vrnjenih je bilo 176 anket, kar je 67 %.
Na vprašanje, kako učenci prihajajo v šolo, so rezultati sledeči:

peš
pripeljejo odrasli
šolski avtobus

Ugotovitev: Predvsem v jutranjem času je zato zelo povečan promet pred šolo.
Na vprašanje, ali je šolska pot otroka varna ali nevarna, so starši odgovorili:

varna
nevarna

Ugotovitev: Predstaviti predloge zadolženim za urejanje šolskih poti.
Iz ostalih vprašanj pa je moč razbrati, da naši starši upoštevajo prometne predpise, uporabljajo
varnostni pas tudi na zadnjih sedežih in vedno ustavljajo na prehodih za pešce. Kot pešci pa se ne
počutijo varne.
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PREDLOGI IZBOLJŠAV PROMETNE VARNOSTI V ŠOLSKEM
OKOLIŠU
•

Prehodi za pešce v vaseh: Dolnje Ložine, Stari Log, Gorenje.

•

Urediti preglednost pri prehodu za pešce ob pokopališču (s svetlobnimi signali).

•

Postavitev pločnikov v smeri Gorenje – do pokopališča v Stari Cerkvi, Mlaka – do
pokopališča v Stari Cerkvi, Koblarji – do križišča za Staro Cerkev, Slovenska vas do
magistralne ceste, Mlaka – Breg.

•

Postavitev pločnikov po vaseh Željne, Šalka vas.

•

Urediti avtobusno postajališče v Željnah.

•

Postavitev znakov otroci na cesti (Stari log).

ZAKLJUČEK
Na področju zagotavljanja večje varnosti pešcev v šolskem okolišu je že bilo nekaj storjenega z
ureditvijo avtobusne postaje pred šolo v Stari Cerkvi - postavitve prikazovalnika hitrosti pred šolo
iz smeri Gorenja, postavitve avtobusnega postajališča v Gorenju, marsikaj pa je še potrebno storiti.
Zavedati se moramo, da bo naša pot v šolo res varna, če bomo sami poskrbeli za lastno varnost na
cesti, saj je za življenje v prometu človek sprejel strogo določen red. Spoštovati moramo osnovno
načelo prometne varnosti, in sicer spoštovanje in izpolnjevanje prometnih predpisov in pravil in
dosledno upoštevanje pravic in prednosti vseh prometnih udeležencev.

Pripravila:

Ravnateljica:

Predsednica Sveta šole:

Bojana Oberstar Bižal

Sonja Veber

Gabrijela Pohar

Bojan Šušteršič, PP Kočevje

VIRI ZEMLJEVIDOV
-

zemljevid.najdi.si
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